Verhoogd comfort en
meer controle!

Pro3
Wireless
Binnenkort
beschikbaar!

De RollerMouse Pro3 is ontworpen voor veeleisende taken met veel repeterende bewegingen. De Pro3 is een
uitstekende keuze voor iedereen die beroepsmatig of om andere redenen vele uren per dag met een muis aan
het werk is. Doordat de Pro3 onder aan je toetsenbord is bevestigd, is het niet meer nodig je muis te pakken.
Op die manier verminder je de spanning vanuit je nek naar je vingers. Vanwege zijn breedte is deze RollerMouse
bijzonder geschikt voor een standaard of een full-size, comfortabel toetsenbord. Met de Rollermouse Pro3 kun
je sneller en comfortabeler werken.

Instelbare functies.
De Pro3 heeft verschillende handige functies zoals kopiëren/plakken met één druk op de knop,
drie verschillende modi en de mogelijkheid om
de klikkracht en cursorsnelheid naar wens in
te stellen. Met behulp van de in het midden geplaatste cursorsnelheidsknop kun je kiezen uit
tien verschillende cursorsnelheden, variërend van
600 tot 2400 dpi. Het aantal blauwe lampje geeft
aan welke cursorsnelheid je gebruikt, van laag tot
hoog. Je kunt ook instellen hoeveel kracht je moet
gebruiken voor een muisklik. Gebruik de schuif
aan de onderkant van de RollerMouse Pro3 om
de klikkracht in te stellen. Verplaats de schuif tot je
een instelling hebt gevonden waarmee je prettig
werkt.
Een nieuwe look.
De bodemplaat van aluminium vermindert het risico op verschuiven. De eenheid is van boven tot
onder voorzien van een polssteun van kunstleer.
Het scrollwiel is soepeler in gebruik, waardoor het
navigeren over de pagina nog gemakkelijker is
geworden. De RollerMouse Pro3 wordt geleverd
met toetsenbordsteunen die in het midden van
het apparaat zijn bevestigd. Ze zijn met rubber bekleed, zodat je RollerMouse Pro3 stevig en stabiel
ligt. Hoe steviger de RollerMouse Pro3 op je tafel
of je bureau ligt, des te gemakkelijker is het om de
juiste knoppen te vinden en je favoriete werkhouding te behouden.
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Functies
A Kopiëren. Ctrl + C met maar één klik.
B Linksklikken. Gebruik de grote linkerknop voor linksklikken.
C Dubbelklikken. Dubbelklik in één keer met de ”one touch”-dubbelklikknop.
D Een snelle en eenvoudige snelheidskiezer. Hoge precisie, eenvoudig in te stellen met één klik. Kies een cursorsnel
heid tussen de 600 en 2400 dpi. De standaardinstelling is 1000 dpi.

E Scrollwiel. Hiermee laat je de pagina over je scherm rollen.
F Rechtsklikken. Gebruik de grote rechterknop voor rechtsklikken.
G Plakken. Ctrl + V met maar één klik.
H Rollerbar. Rol de rollerbar naar boven, beneden en opzij om de cursor te verplaatsen. De RollerMouse Pro3 heeft een
bredere rollerbar. Die zorgt ervoor dat u beide handen gebruikt en een optimale, afwisselende werkhouding inneemt.

Geschikt voor een full-size toetsenbord

Drie verschillende modi
PC - Modus / Mac - Modus / HID - Modus (Linux)

Vijf programmeerbare knoppen

Meerdere cursorsnelheden

Technische speciicaties
Breedte
Diepte
Hoogte
Rollerbar breedte
Geïntegreerde polssteun
Cursorsnelheid (dpi)
Toetsen/functies
Aansluiting
Driver vereist
Garantie
Installatie
Compatibiliteit

48,8 cm
9,9 cm
2,9 cm
17 cm
Ja
600 - 2400 dpi
8 toetsen (5 programmeerbare toetsen)
Kabel - USB
Nee
2 jaar vanaf aankoopdatum
Plug-and-play
PC en Mac
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